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”முற்பகல் செய்யின்” சிறுகதையில் 

சிறுசைய்வ வழிபாடும் நம்பிக்தகயும் 

ம.பரிமளா தைவி 

பகுதிதநர முதனவர்ப்பட்ட ஆய்வாளா் (ைமிழ்) 

இஸ்லாமியா கல்லூரி 

வாணியம்பாடி 

திருப்பை்தா் மாவட்டம். 

முன்னுதர 

மனித இன வரலாற்றில் மமாழியின் ததாற்றம் பற்றி எவ்வாறு அறுயிடட்ு கூற 

முடியாததா அதுதபால மக்களின் இலக்கியமான நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் ததாற்றம் 

குறித்தும் கூறமுடியாது. மக்களின் வாய்மமாழி இலக்கியத்தத நாட்டுப்புறவியல் 

என்கிதறாம். நாட்டுப்புறவியலில் மக்களின் வாழ்வியதலாடு மதாடாப்ுதடய 

விழுமியங்கதள அறிகின்தறாம். நாட்டுப்புறவியதலாடு மதாடாப்ுதடய சிறுமதய்வ 

வழிபாடு ”முற்பகல் மெய்யின்” என்னும்  சிறுகததயில் எவ்வாறு இடம்மபற்றுள்ளது 

என்பதத ஆராய்வது ஆய்வுக்கட்டுதரயின் தநாக்கம் ஆகும் 

நாடட்ுப்புறவியல்  

நாட்டுப்புறவியதல இரண்டு மபரும் பிரிவுகளாக பிரிகலாம் . நாட்டுப்புற இலக்கியம் 

என்னும் பகுதியில் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், நாட்டுப்புறக் கததகள், நாட்டுப்புறக் 

கததப்பாடல்கள் , பழமமாழிகள், விடுகததகள் , புராணங்கள் என்றும் 

நாட்டுப்புறக்கதல,நம்பிக்தககள் என்னும் பகுதியில் நாட்டுப்புறக் கதலகள் , 

நாட்டுப்புறக் தகவிதனக் மபாருடக்ள், நாட்டுப்புற நம்பிக்தககள், நாட்டுப்புற 

பழக்கவழக்கங்கள், நாட்டுப்புறத் மதய்வங்கள், நாட்டுப்புற விதளயாட்டுக்கள், 

நாட்டுப்புற மருத்துவம் ஆகும். நாட்டுப்புற நம்பிக்தகயின் கூறான சிறுமதய்வ வழிபாடு 

சிறுகததகளின் வளரெ்ச்ிக்கு ஆற்றிய பங்கிதனயும் ஆய்வுக்கட்டுதரயில் காண்தபாம். 
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சிறுசைய்வ வழிபாடு 

நாட்டுப்புறத் மதய்வங்கதளத்தான் சிறு மதய்வங்கள் என்கிதறாம். குடும்ப மதய்வ 

வழிபாடும்  குல மதய்வ வழிபாடும் ஊாத்ம்தய்வ வழிபாடும் சிறுமதய்வ வழிபாட்டில் 

அடங்கும். வீட்டில் யாதரனும் துன்புற்றாலும் தநாய்வாய்ப்பட்டாலும் குடும்ப 

மதய்வத்திற்குப் பூதை மெய்வர.் குடும்ப மதய்வத்தின் மபயதரப் பிள்தளக்கட்டு 

தவப்பாரக்ள். ஒவ்மவாரு ொதியினரும் பல குலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனா.் 

ஒவ்மவாரு குலத்திற்கும் ஒரு மதய்வம் உண்டு. இன்றும் நாட்டுப்புறங்களில் அந்தந்த 

குலத்துத் மதய்வதத்ுதண எனத் திருமண அதழப்பிதழ்களில் அெச்ிடுகின்றனா.் ஒதர 

குல மதய்வத்தத வழிபடுபவரக்ள் அதனவரும் பங்காளிகளாவர.்இன்றும் குலமதய்வ 

வழிபாடு மதாடாந்்துமகாண்டு தான் இருக்கின்றது. 

”குருதவ மறந்தாலும் குலமதய்வத்தத மறதவன் 

குலமதய்வத்ததக் கும்பிடட்ுக் கும்மியடி” 

என்பது குல மதய்வ வழிபாட்டின் சிறப்பிதனக் கூறுகிறது 

நம்பிக்தககள் 

நாட்டுப்புறத் மதய்வங்கள் வளதமதயக் மகாடுப்பதாகவும் ஆறு, குளம் 

முதலியவற்தறக் காப்பாற்றும் என்றும் கால்நதடகதள தநாயிலிருந்து காப்பாற்றும் 

என்றும் மக்கள் நம்புகின்றனா.் நாட்டுப்புறத் மதய்வங்களுக்கு தவண்டுததல 

நிதறதவற்றவில்தலமயன்றால் துன்பத்தத தரும் என்பது  மக்களுதடய நம்பிக்தக 

ஆகும். 

நாடட்ுப்புறை்சைய்வ வதகப்பாடு 

டாக்டா் சு.ெக்திதவல் அவரக்ள் நாட்டுப்புறத் மதய்வங்கதள ஐந்தாக 

வதகப்படுதத்ுகின்றார.் 

1. ஆண் மதய்வங்கள் 

2. மபண் மதய்வங்கள் 

3. குல மதய்வங்கள் 

4. ொதித் மதய்வங்கள் 

5. ஊாத்் மதய்வங்கள் 
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வழிபாடட்ு முதறகள் 

திருமநல்தவலி மாவட்டத்தில் நாட்டுப்புறத் மதய்வங்களுக்குக் மகாண்டாடப்படும் 

விழாதவத் சகாதட என்றும் மற்ற மாவட்டங்களில் சபாங்கல் தவை்ைல் அல்லது ொமி 

கும்பிடுைல் என்றும் அதழக்கின்றனா.்”முற்பகல் மெய்யின் ” என்னும் சிறுகததயில் 

வள்ளி எவ்வாறு இெக்கியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறாள் என்பது கததக்கரு ஆகும். 

திருமநல்தவலி மாவட்டத்துல ெதுாத்வதி மங்கலம் பக்கம் எங்க தாத்தா ஊரு. தாத்தா 

இந்த வருெம் ஆயினூடட்ுக்கு நீ வர தவண்டாம் என்றார.்அப்பாக்க மதவெம் நான் 

கண்டிப்பா வந்தத தீருதவன்னு பதில் மொன்தனன். நான் மொல்லுதகன் நீ வரக்கூடாது 

என்று ெத்தமாகெம்ொல்லி தபாதனத் துண்டிதத்ுவிட்டார.் பன்மனண்டு வருெத்துக்கு 

முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்தப்பதான் என் அப்பா இறந்து தபானார.் எங்கப் பரம்பதரயில 

நாலு வருெத்துக்கு ஒரு எழவு விழும். இது நாலாவது வருெம். இன்னும் எழவு விழல. 

அதுக்காகதான் தாதத்ா என்தன வரதவண்டாம்னு தடுத்தாதரா என்னதவா? 

நான் காரியம் மெய்வதற்காக தாத்தா வீடட்ுக்கு வந்துட்தடன். அங்க இராத்திரி தபான் 

தபசிட்தட பக்கத்துல இருந்த சுடதலமாடன் பீடம் பக்கமாக வந்துட்தடன். ஏய் யாருய்யா 

அது, இந்த தநரத்துல? என்று மபண் குரல் தகட்டது. நாதான் ராமொமி பிள்ள தபரன் 

என்தறன். டாரெ் ் அடிெச்ிப் பாக்கும்தபாது தவப்பமரத்தில் ொய்ஞ்சி சிவப்புெ ் தெதல 

உடுத்தி மபண் ஒருத்தி காதல நீட்டி உடக்ாரந்்திருந்தாள். உங்க தாதத்ா நல்லா 

இருக்காங்களா என்றாள். நீங்க யாருன்னு தகட்தடன். சுடதல மாடன் தகாயில்ல 

பாத்ததன்னு மொல்லு. நானும் தாத்தாவ பாரத்்து விெயத்தத மொன்தனன். 

“ அவ எழமவடுக்குறவதட.அவ எப்தபாலாம் மதரியாதலா, அப்தபாலாம் ஒரு எழவு நம்ம 

வீடட்ுல விழும்“ 

இது பரம்பதர பரம்பதரயா நடந்துட்டு வருது.நீ யார பாத்திதயா அமவ யார ் கண்ணுல 

மதரியாதலா அந்த ஆளு இரண்டு நாளுல மெதத்ுப் தபாயிரும் என்றார.் மன்னர ்ஆட்சிக் 

காலத்துல இந்மதப் பிடாதகயில நம்ம குடும்பம்தான் வரி வசூலிெச்ிடட்ு 

இருந்திெச்ு.அப்தபா எந்ந பிரெெ்தனன்னாலும் மூத்த பிள்ள சுப்பிரமணியப் பிள்தளதான் 

பாத்து விொரிெச்ிடட்ு இருந்தாரு. அப்படி ஒரு நா இந்தப் பிடாதகயில் ராப்பாடி ஒருத்தன் 

மகாதல பண்ணிட்டதா புகாராகி அவன தூக்கில தபாட்டாங்க.  

ராப்பாடி ஒருத்தன் தினமும் ராத்திரில குறி மொல்லிட்டு தபாவான். நம்ம வீடட்ுக்கு 

முன்னாடி வந்துபாடும் தபாது மட்டும் மகட்ட காலம் , ெகுனம் ெரியில்ல ஒங்க 

பதம்தல்லாம் அழியப் தபாவுது. வீட்டுல வரிதெயா எழவு விழப்தபாவுதுன்னு 

பாடியிருகான். இததமயல்லாம் தகட்டுட்டு இருந்த மூத்த பிள்ள ,திடீமரன கதமவத ்
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மதாறந்து ராப்பாடியக் கூப்பிடட்ு பரிகாரம் விொரிெச்ிருக்காரு.அப்தபா ராப்பாடி 

“சூலிதயாட மபாணம் இன்னும் மூணு மாெத்துல உங்க பக்கத்துல உழுந்தா ெரியாப் 

தபாகுன்னு மொல்லியிருக்கான். 

ஆறுமுகத்ததாட மபாண்டாட்டி வள்ளி சூலியா இருந்துருக்கா. இமதத் மதரிஞ்சிக்கிடட் 

மூத்த பிள்ள ,நல்ல ெமயம் பாத்துட்தட இருந்துருக்காரு. மரண்டு நாளுல நல்ல மமழ 

மபஞ்சிடட்ு இருந்துருக்கு .அப்தபா ஆறுமுகத்தக் தகாட்டாதத்ுக்குப் தபாெ ் மொல்லிட்டு 

ஒண்ணுதம மதரியாத மாதிரி ஆறுமமாகத்துக்குத் மதரியாத மாதிரி ஆறுமமாகம்  

வீடட்ுலப் தபாயி அவன் மபாண்டாட்டிக்கிட்ட ஆறுமுகம் இல்லயா ? ன்னு தகட்டுருக்காரு.  

பத்துக்கு தமல் மகாளம் ஒதடஞ்சி பத்து பூரா மவள்ளக்காடாக் மகடக்கு. நீயாது மெதத் 

வாதயன்னு கூப்பிடட்ுருக்கார.் வள்ளிக்கும் வயக்காட்டு தவல மதரியும்னால அவளும் 

பத்துக்கு தபாயிருக்கா. அங்க வள்ளி மகாண்ணு சுடதலமாடன் பீடதத்ுக்கிட்ட 

ததாண்டுன குழியில தபாட்டு புததெச்ிருக்கார.் 

அதற்குப்பிறகு குடும்பத்துல மதாடாெ்ச்ியா நாலு மாெத்துக்கு ஒரு எழவு விழுந்திருக்கு. 

மெத்துப்தபான வள்ளி  பழிவாங்கிறதா மூத்த பிள்ள நம்பியிருக்காரு. வீடட்ுல எழவு 

உழுறதுக்கு முன்னால நடுவீடட்ுல வந்து இருப்பாள்.  அமவ யாரு கண்ணுக்குத ்

மதரியாதளா அந்த ஆள் மபாணம் அடுத்து விழும். இதுமகல்லாம் காரணம் ராப்பாடியா 

வந்து குறி மொன்னவன்தான். மூதத்பிள்ள தூக்குல தபாட்டவனுக்கு மூத்த பிள்ளன்னு 

பின்னாடிதான் மதரிஞ்சிருக்கு. வயிதத்ுெ ் சூலிய துடிக்கக் துடிக்கக் மகான்னா அது 

அதமதியாவா அதலயும். இதுக்கு பரிகாரமா வள்ளியப் மபாததெெ் இடத்துல ஒரு கல்லு 

நாட்டி பூதை மெய்தத்ு பலி மகாடுத்து குளத்தங்கதர இெக்கியா நம்ம குடும்பம் வழிபடத ்

மதாடங்கியது. அவதளாட உக்கிரம் தணிஞ்ெதும் இனிதம நாலு வருெதத்ுக்கு ஒரு 

தடவதான் எழவு எடுப்தபன்னு மூதத் பிள்ள கனவுல வந்து மொல்லியிருக்கா . இப்ப 

வதரக்கும் எழவு விழல. அவளுக்கு பூதெயும் மெய்திட்ட வதரன்னு தாதத்ா மொன்னார.் 

தாத்தா தநதத்ு  ராத்திரி  நடுவீட்டுல ஊங்ெல்ல ஒரு ஆள் இருக்குற பாத்ததன்னு 

மொன்னதும் தாதத்ா பதறி தபானார.்ெரி தூங்கு காதலயில பாப்தபாம்ன்னு தூங்கப் 

தபானவர ் காதலயில் எழவில்தல. உடல் சில்லிட்டு இருந்தது. தாத்தாவின் இறுதிெடங்க 

முடிெச்ிடட்ு திரும்பி வரும்தபாது திரும்பி பாரத்்ததன் தவப்பமரத்தில் ொய்ந்தபடி இெக்கி 

உக்காரந்்து பாரத்்துக்மகாண்டிருந்தாள். 

இந்தக்கததயில் வள்ளி நிதறமாத சூலியாக இருப்பாள். தன்னுதடய சுயநலத்துக்காக 

அவதள மூத்த பிள்ள  மகான்றுவிடுவார.் மதாடாந்்து அவருதடய வீட்டில் இறப்பு நிகழும். 

இமதல்லாம் வள்ளியினால் நடப்பதாக நம்பி அவளக்கு வழிபாடு மெய்கிறான்.பின்னர ்

வழிவழியாக குடும்பத்தில் வழிபாடு மெய்கிறாரக்ள். தான் மதரியாமல் மெய்த 
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குற்றதத்ுக்கு நிதறமாத சூலியான வள்ளிதய மகால்லுதல்.அதற்காக  தன்னுதடய 

குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இழப்பு. அதன்பிறகு வள்ளிதய இெக்கியாக 

வழிபடதம்தாடங்குதல் மக்களின் நம்பிக்தகதயெ ் ொரந்்தது. கததயின் நீட்சிக்கு 

சிறுமதய்வ வழிப்பாட்தட இதணத்திருக்கின்றார.் நாம் மகட்டது மெய்தால் உடதன 

மகட்டது நடக்கும் என்பது கதத உணரத்த்ும் நீதி ஆகும்.  மக்களின் வழக்காறுகள் மூலம்  

நல்ல மெயல்கதள கததகளின் மூலம் வாெகாக்ளுக்கு கடத்துவது . 

 

முடிவுதர  

சிறு மதய்வம் என்பது பிறப்பு இறப்பு உள்ளதவ, மனித உணரவ்ில் ததான்றியதவ.சில 

ெக்திகதளக் மகாண்டதவ,உயிரப்லி உண்டு,நாட்டுப்புறத் மதய்வங்களில்  

மபரும்பான்தம மபண் மதய்வங்கள், வட்டாரத்திற்தக உரியதவ, மக்களால் 

உண்டாக்கப்பட்டு மக்களால் தபாற்றப்படுபதவ,அதெவ மபாருடக்ள் 

பதடக்கப்படுகின்றன. தன்னுதடய பயத்தினால் மதய்வமாக்கப்ட்ட சிறுமதய்வம் 

இெக்கி. அறத்தத உணாத்்தும் தநாக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளது முற்பகல் மெய்யின் 

சிறுகதத. 
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